
REQUERIMENTO N° 16/2019

O Vereador  que  este  subscreve  requer,  na  forma  regimental,  e  após  ouvido o

Plenário, que o Poder Legislativo conceda Medalha de Honra ao Mérito ao Sr. Lorino Harttelt da

Cunha, nascido em 10 de agosto de 1935, com fulcro no art. 29, XIX da Lei Orgânica Municipal,

regulamentado pela Lei Municipal nº 220/2009.

JUSTIFICATIVA

Filho de Jaime Bello da Cunha e Maria Harttelt  da Cunha, Lorino Harttelt  da

Cunha residiu em São Francisco do Sul/SC, quando da sua adolescência mudou-se para cidade

de São Paulo/SP onde estudou no Colégio Santa Marcelina, onde concluiu seus estudos. Após

alguns  anos,  retornando  a  São  Francisco  do  Sul/SC,  onde  esteve  envolvido  com  futebol,

participando  de  campeonato  de  várzea,  jogou  no  time  denominado  “Continental  de  Rio

Negrinho”. Amante do futebol, é palmeirense de coração.

Já adulto,  veio morar  no município de Garuva/SC (cidade mãe de Itapoá),  na

comunidade Braço do Norte, local onde encontrou a Professora “Lilia” (Maria de Souza Cunha),

contraiu matrimônio, e desse tiveram 06 filhos: Paulo Cesar da Cunha, Maria Semilda da Cunha,

Terezinha Salete da Cunha Fogagnolo (Teka), Julio Sergio da Cunha, Luiz Sidelar da Cunha e

Celio Sidnei da Cunha. Em 1965, já morando na localidade conhecida como Saí Mirim, área

rural de Itapoá, onde trabalhou com extração de toras e teve um armazém (mercadinho), aos

finais de semana, com sua família realizava bailes. Já naquela época, se destacava como líder

comunitário.

Visionário, sempre à frente de seu tempo, visualizou oportunidade de desenvolver

atividade comercial em Itapoá/SC, e em 1965 constituiu o comércio histórico conhecido como

“Bar e Mercearia do Loreno”, folclórico local de encontros de turistas e moradores de Itapoá na

década de 70, 80 e 90. Vale a pena lembrar que os integrantes da famosa Banda Blindagem, de

Curitiba/PR,  passavam dias  acampados,  compondo e  tocando no estabelecimento.  Paralelo a
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essas atividades, era proprietário de uma peixaria e tinha uma canoa de pesca. Na década de 70,

elegeu-se  vereador  da  cidade  até  então  Garuva,  representando  a  comunidade,  buscando

benfeitorias para nossa praia, hoje cidade de Itapoá.

Na pessoa de Lorino H. da Cunha, pioneiro de nosso Município, temos o exemplo

de cidadão merecedor de todas as homenagens, pois como pessoa, comerciante, vereador, sempre

buscou trazer benefícios para nossa comunidade.

Pela  sua  bela  história  de  vida,  a  Câmara  Municipal  de  Itapoá  faz  a  justa

homenagem com a entrega da Medalha de Honra ao Mérito, em virtude das comemorações do

trigésimo aniversário da emancipação da cidade de Itapoá/SC.

Itapoá, 10 de abril de 2019.

Geraldo Rene Belau Weber
Vereador PSDB
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